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Yereniging voor r1clanglijke en Geestelijke ontwlkkelingIt De Hazenkamptt

-Ijed.envergadering d.-d, 7 febr. 1g6L, clubhuis Fagelstraat ]rHoofdredacteur met kennisgevins afÉezig" I{r Aarïsen komt }ater.
4anwezig l2 stemgerechtigde led.en en 6-niet-stemgerechtlgoà fèaen.voorzitter opent de vergadering en hegt a-Lle ledén hartetijk welkom,§pecíaa} de er-el9{etr.leden van verdienste en de heren comÀissarissenIe sekretaris kriigt het woord. voor lezing der notuÍen erxËcz*vorigc vergadering en deze worden onveranàerd goeagóteurd.
rngekomen is eet-s_c?rijven der afd. xxmaxxx gyfià;ïiek over een
-o,p te richten afdelingsbestuur voor de afd. dynrnàÀtiet.Yoorzi-tter meent, dat dit lets is voor de verlaaóring met decommissies, doeh de hr. v.d. Vegte merkt opr öàt er nu leden der afd.gyïm. aanwezig zíinrdie Eier ovèr mede tcunàón praten.
Yoovz. rnerkt 9!, dat de I{azenksmp n6g steed"s eËn-gy*nastiek ver. is*?! _"?ngegroeide afdelinggn.l ersóonlíjto ls h|j ur"ïoor, dat er een
_afdelingsbestuur komt om de verantvrooideki;t<nöio-meó tó dragen.llr' 1/. 'i/estreenen acht het onjui-st, dat naast het Hoofdbesttrur eeii
SJrmnastiekb,estuur komt, iJan worrlen. er te veel besluiten genomenbuiten het !ïoof dbestuur om" Iiever zag :n:-j mevr. 

-C""teleln 
ptaatsnenen in tret iloof clbegtpy", oÍ1 - _;n",r1a.._ r;:: Ll:belarrg.r*- I - nënariísen.i'ievr, caste -eyn Yoelt hier niets vöor, omclat ze öie taak 11ooï z1clta"1Ïen te zwaat acht. i{.-i,' hieeft het r{ór:fribàstuur ià *ài"ie nérahà-stel].ing voor de afd. -gJnnnastiel<. Ais er iets moet worden"guo;à;;i_seerd, doet l{oekstra dat.

Volgens de voorzitter is d.iz.t ook fi-Jn
zLJn g;rmlessen en de aktiviteiten dïecontract,
xe sekretaris vraagt het rpoord en deelt.Te.de-r- dat hij met de huiciÈgeTeehnlsche Cornmissie heeft gespr_okui,-zij rrelrràö rrËt atle te druk.De enige dÍe rverkelijk belaàesielling toónt is de Àr. Brink, Zijnvoorstel is nu; l,aat de huidíge T.C. optreden a].s advÍs?encl-ricËr*r,en nt laat de hr. Brink met itevr. ó*sïet"il; il-rö** t"r, en I,{. v,strien een werkende r.C. vormen, waarbij d; À**g"i"nk a" schakel kanzaln tussen de advies-commissie' en-de werkende-commissie.
IJeze kwestie wordt aarrgehouden tot de rondvraa€;.
ljrl .v-olgen de meded.elingen van de yoorzitter. -'---ilij braàet naar voren óat eq rlurr.r*rr-ri; toi wederinvoering vande lijstdoud.ers per groep. YeiéïË""*i- iinoen *rrràt"tal1àg prettigeren.de i-nningskosten wordèn 1ager. Bovendien is er dan meer contaetmet groepen en Bestuur.
In de geeombÍneerde vergad.erlng met de conrmissies j-s besloten, datvoortaan elke maand een yergadéring zal- woroen eÀhàuo*r, *"rrni; -vall
el-ke afdeling twee. vertegenloordigërs*-aurrwezig EieÀen te zijn.i'ievr. Y. Geel, d'e hr. xrór en Ie X=. 

-r. y/estréenen hebben a"lle reden-1i j sten geeontroleerd met de kaartèàr:at aer adxlinistratie. vooralde nr. v. westreenen heeft hier uieer-een nerg uuurÈ verzet. I{etAaxtal gymnastiekleden bedraaqgt nu 6a6, Het tötal ligt dus tussende 900 en 1000. tre zaa*lhuren r:-gge"-àÀà* hoog.-co*uirru.tie vangroepen 1s erg moeilijk zo+g.oàË is gebletcenï-yrij-r<unnen nietbeslissen wannepr cle àames tijd à"-àuïàeenheid hebben.Mevr. casteleyn meent, dat hiór met"sàenwerking veel Ís te bereiken.{.r_beetie goede wi} àoet:*?1. }Iet ÍGt *",o"# *il, hoe het metde leden wordt- besproken. I{et was urtv5erÍg uàÀpröicen met Bestuur snlei-ders.. i{u gebeurrie het toch d;t u" o*u"groepen waren, die zeidendat zti l:.et vertikten om naar hr. Hoeks-i;r.r.*:* à;*; zerf s r-ed.en dienie ts vreten over het lesgeven van «le hr iÍoetcsïrà.'naar 1s toch Íetsheel vreemd.
I{r. Pellen meent, dat dit punt nu niet aan de ord.e is, doch thuishoort bij de rondvrààgr

taak. I{ij lvordt betaald voor
daarmee aïlnex zijn, zegt z1. sn
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Punt 5 der a8'enda komt eian de orde, ijíerbij word.t, daar er geen
tegenkandidaten zzjn, de lftr", J3ogaards v*rkozen verkllrard tot :-ia
van het Hoofdbestuur, met ce specÍale zorg vooï' de fi*anc:r-dn.
Voorzitter wenst hem ge]-uk en heet hem welkom a.]-s lioofdbestuurslid..
iIj-i beda::kt rle hr Fluim voor het vele en goede werk voor de vereniging
gedaaÍ1' en geeft hem irervolgens het r,.p66p6 öm vöor d.e laatste maal
de door item ingedien"de begroting te ver.derligen.
In de begroting komt niet veel nleuws naar voren. Onze financiele-positie is nie t roosklu*rrig. Xe voetbal-toto en d.e gemeete*subsidie
zijn nlet opgenomen, omdat clit geen vaste posten zijÀ. ne event.
gpbrengst vrord"t bewaard voor tegenvallers, die er al-ti jd wel zl-jn,( jen exemplaar der begrotin.g is hÈer bij geyoegd.)
i{r. Grotenhuis meent, dat er een lic}rtpu-nt zlt in d.e inkassok6sten.
deze staaË -boet bovenop de kontributie en komen dus aftijd gedeelte-
lijk weer temg.
lir. Pel1en zegt, dat eht aantaf leden op cie begroting hoger ligt dannet aa::ta1 dat we net hebben gehoord.
Flai-m 7e8tt da.t- dat altj"id schommelt, maar de tendens tot stijging is eer en daarour heb ik een totaal van 900 opgenomen.
lir. Pellen meent, dat het gemiddelde aantal. leden per leÉuur te laag isYolgens irem moet ook de Jo 1r- per ]-id voor het clubhuis naar d.e post
gxploitatie-crubhuis. Fluim noemt dit lood om oud" ilzer. *

iroorz. da.ï'ikt P1uim vöor zijn hel-dere uiteenzettÍng. itlj releveertcat wij gaal-proberen om de kosten var" het maandblad tà drukken,ioor dit ze1.f te Yerzorgen. YiIe kunnen ]rei; niet nissen, maeÍ'het isïe duur.
lan volgt de pa;tze.
,3cr de rondvraag meiden zteh" Iievr. Jaspers, Llehr, Brunet de Rb.,:-rr v,d. t/egt, hr, Y. llestreenen, i,.ievr.- Castele.'1n en Hr. Ërínkhui*.
--evr'. Jaspers stelt zzcb besehikbaar al-s l-i jsthotidster. Zii meent,izi er een beroep rnoet lvorden gedaaÍi op de rlames-senioren.
;;cntaaíl mel-d.en ztch a]-s Ii_jsti:ouder(sters) irisyy. v. Cleel, ï1,ïevr.;:.-erg - v- IÍaalen, iiievr. Castel.e].n en "ï" v.i1" Yegte.
--1. lri-rnet de Rb. deef t rïlee. dat de f eestrvöECl -t,*1 nl--1. lri-rnet de Rb. deeft Inee, dat de f eestavond. za) plaats vinden op
- j .--ei ào §. Ir zi jn nog medewerlcers n.odln. Stel de toes,::nrrsnr.i i szi-jn nog medewerlcers nodig. Stel cle toegang:sprijs

*Ei n-rià**i.uv róc1öa

--!r'Yoor stelt ltleYr. ]iluim zzaLt beschrkbaar, eíl zLj verzae]ct :neteen,
: j ;: l<aa-r:ten er kLrn:'ren zijn vocr de gecom'bi-nnerde :rergarlering van
22 i : oi:. -r-. s.
: --. ï. d, /egte vraag* of ,:e1; ze
-- - - :- aít vOOf I COff i;:'i .i,i.'i;'i e,

iso dat de turng'rcelren. tyree -Lessen

:-'-:' . - zs t cle}r11 zet Lli"b e,, y ,i .r. ï ,l : , :,le11g ïiL,- refg {: !- r | *vit
J

-i Ciki,vi- .- := een beroeï) lÀ/í_jï"d-i. geil,aii!r.. r:ï cl e turn.ers,
l-e_id-er. op vel-c r/i:.Íl zÍjn ,i,]ssËi1" Dcch ee irr. 

-";;i:" 
Vàgtu

ledeir ci*y' ond.ri.rfrlel*iï1g.jrj ook vaak extra. werk d_ceÀ.
o;-.gemerkt, ilat de onderafoelingen gr.otendeels d"rijven
. .-1s d* g*;,tn. rfdeling niet besto6d, konden de àfd.
en deze cont::ibutie.
voorzitter, wa.É betaalt de ..r;rote kas afrJ1 za*lhuur

iri j aud-papier karr komen haJ-en en krÍ jgt
het nu- staat rnet die T,C. voor de afd.

over te nalen zítting te nenen in het
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i{oofdbestuur, doeh tenslotte wordt -bes}oten het voorstel der sekr.
te aanvaàrden, dus een werk-commlssle te maken in de T.C., ïvaarva:l
tvree leden ook elke maa.nd aanwezig zullen zijn bij de gecombineerde
vergaderi-ngen.
iVievr. Casteleyn vraagt, hoe het komt, dat de danes-groepen dÍe ge-
splitst zouden word.en gewoon doorgaan?
Yoorz. zegt, dat de stemmöng daa.r door uitlatingen van de hr. i{orstanje
die dingen heeft verteld die totaal- niet klopten, zoda.rlÍg v/as bedorven,
dat er geen opdeling meer mogelijk was. traít vrarerr ze al.le gaar] lopen.
Bovendien bleek, dat juist deze groepen volkomen renoabel waren.
r'/e hebben ernstig bekeken of we hwt niet met l 1.eider kunnen stellen,
doeh dit is Ín de praktíjk niet moge1.ijk. Ie zaak is besproken met
de commlssarissen en z7-j zitrn vërr oordeel, dat de hr. Korstanje vol-
komen onjuist heeft gehandeld. Iíem zal een laatste reprimande worden
toegediend, À1s hij niet wÍ1 toegeven, dat hij volkomen ondergeschikt
zal moeten zijn aan de hoofdleider, da$ zal ln:.-S moeten verdwijnen.
Yrijdag àrso zuLlen v'rlj een gesprek hebben met beide leiders.
;ir. yo iYestreenen meent, dat de l{oofcllelder opgave moet krijgen varr
alle nieuwe leden Èn dat hij de leden moet indelen.
'ioorts vraagt de irr. y. Yfestreenen, of iret líoofdbestuur wÍst, dat
de kringkarnpi-oenscirappen op zo*dag' werden gehouden.-ioorzj-tter zegt, dat, met al.le respeci voor de prachtige pres'ï.,it:ies''.íL enkele onzer leden, vrij -l,e laat op de hoogte waren van een en
ender. Wlj moeten ons principe: Geen sport op zondag voor 12 uur
'aldhaven. Ie kerk komt toch altijd a"l opr delaatste plaats. ïerwi"lle
.,-'tL enkele leden roogen wij dit prineipe niet laten varenr
} was ons door de orga.ytisatoren beloofd, dat er gelegenheid za\L
zi;n tot kerkgar]gr maar afs je een:naal daar bent en meedoet of kijkt,
eai vreet U wel wat daarvan tereclitkomt.
-oor de lYandel::fdeling wordt geklaagd, dat hun Erwtensoep-vrandeldag
'r- ie verdrukking komt door de Snertfuif in het clubhuis.:r-nkhuis meent, dat zaj dit even hadden moetem melden, dan was er
t'3c3 zekere een combinatie megelijk geweest.
--r. Àartsen meent te mogen oprnerken, rlat Ín de begroting zekey
-rc:-tpunten aanwezÍg zijn. i{ij wenst tle Voorzitter een wijs beleid
tle bij de beharrdeling der kwestie l{oekstra-Korstanje.-i.arz. dankt voor deze welgemeend.e v/ens. IIet is voor het Hoofdbestuur
sJ-:s een onaangenane taak. I;ïe doen het l\{et liefde voor onze vereniging
=--=ï ik hoop dat a.]-]-e leden bereÍd z:-jn er mede hun schuoders onder
a2 zetten.
-::erna sluit de Yorzitter de vergadering.
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